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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 34 §:n 
hoitovapaata koskevien säännösten voimaantulon muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan hoitovapaata koske
van voimaantulosäännöksen muuttamista si
ten, että kaikilla alle kolmevuotiaiden lasten 
vanhemmilla olisi oikeus hoitovapaaseen 1 päi
västä tammikuuta 1990 alkaen. Sellaisia alle 
kolmevuotiaita lapsia, joiden vanhemmilla voi
massa olevan työsopimuslain mukaan ei ole 1 
päivänä tammikuuta 1990 oikeutta hoitovapaa
seen siihen saakka, kun lapsi täyttää kolme 

vuotta, ovat vuoden 1987 alun ja vuoden 1988 
maaliskuun välisenä aikana syntyneet, jos per
heessä ei ole muita alle kouluikäisiä lapsia. 
Kun työsopimuslain mukaan hoitovapaan vä
himmäispituus on kaksi kuukautta, ehdotus 
koskisi kuitenkin vain 1 päivän maaliskuuta 
1987 jälkeen syntyneiden lasten vanhempia. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä tammikuuta 1990. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

Voimassaolevan työsopimuslain 34 §:n (30/ 
85) voimaantulosäännöksen mukaan oikeus 
hoitovapaaseen vanhempainloman päättymisen 
jälkeen toteutetaan asteittain työntekijän nuo
rimman lapsen iän perusteella ja vain kertaal
leen saman lapsen hoidon vuoksi. Voimaantu
losäännöksen 2 momentin 3 kohdan mukaan 
työntekijällä on oikeus 1 päivästä tammikuuta 
1989 alkaen saada hoitovapaata siihen saakka, 
kun lapsi täyttää kolme vuotta. Hoitovapaaoi
keuden edellytyksenä voimaantulosäännöksen 
mukaan on, että vanhempainloma päättyy 
edellä mainittuna ajankohtana 1 päivänä tam
mikuuta 1989 tai sen jälkeen. 

Alle kolmevuotiaiden lasten vanhemmilla on 
1 päivästä tammikuuta 1990 alkaen lakisäätei
nen oikeus valita joko kunnallinen päivähoito 
tai kotihoidontuki. Kuitenkaan sellaisella työn
tekijällä, jonka vanhempainloma on päättynyt 
jo ennen vuotta 1989, ei ole voimassaolevan 
voimaantulosäännöksen mukaan oikeutta saa-
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da hoitovapaata 1 päivänä tammikuuta 1990, 
vaikka lapsi olisikin alle kolmevuotias. Tällai
sia 1 päivänä tammikuuta 1990 alle kolmevuo
tiaita lapsia, joiden vanhemmilla ei ole oikeut
ta hoitovapaaseen siihen saakka, kun lapsi 
täyttää kolme vuotta, olisivat vuoden 1987 
tammikuun ja maaliskuun 1988 välisenä aika
na syntyneet, jos perheessä ei ole muita alle 
kouluikäisiä lapsia. Perheitä, joissa on edellä 
tarkoitettuja lapsia ja joilla olisi oikeus hoito
vapaaseen, olisi noin 19 000. 

2. Ehdotetut muutokset 

Edellä esitetyn perusteella ehdotetaan 1 pat
vänä helmikuuta 1985 työsopimuslain muutta
misesta annetun lain voimaantulosäännökset 
kumottavaksi. Ehdotetun lain mukaan myös 
työntekijällä, jonka lapsi on syntynyt 1 päivä
nä maaliskuuta 1987 tai sen jälkeen, olisi 
oikeus saada työsopimuslain 34 §:n 1 momen
tissa tarkoitettua hoitovapaata siihen saakka, 
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kun lapsi täyttää kolme vuotta. Kun kuitenkin 
hoitovapaan vähimmäispituus työsopimuslain 
34 b §:n mukaan on kaksi kuukautta, hoitova
paaoikeuden laajennuksen ulkopuol~ll~ jäisivä~ 
esityksen mukaan sellaiset perheet, JOISsa laps1 
on syntynyt tammi- tai helmikuussa 1987. 

3. Ehdotuksen taloudelliset vai
kutukset 

Kun työnantajana ei hoitovapaan ajalta ole 
lakisääteistä palkanmaksuvelvollisuutta, esi
tyksen toteuttaminen saattaisi aiheuttaa lisä
kustannuksia lähinnä vain sijaisten järjestämi
sen osalta, mikä ei ole markkamääräisesti arvi
oitavissa. 

4. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivä
nä tammikuuta 1990, jolloin alle kolmevuotiai
den lasten vanhemmilla on lakisääteinen oikeus 
valita joko kunnallinen päivähoito tai kotihoi
dontuki. 

Jotta hoitovapaa olisi käytettävissä heti vuo
den 1990 alusta tai aikaisempi hoitovapaa jat
kettavissa esityksessä tarkoitetussa tilanteessa, 
ehdotetaan lakiehdotuksen 2 §:ssä, että työso
pimuslain 34 b §:n mukainen ilmoitus voitai
siin tehdä jo ennen lain voimaantuloa. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
työsopimuslain 34 §:n hoitovapaata koskevien säännösten voimaantulon muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Työntekijällä, jonka lapsi on syntynyt 1 

päivänä maaliskuuta 1987 tai sen jälkeen, on 
oikeus saada työsopimuslain 34 §:n 1 momen
tissa tarkoitettua hoitovapaata siihen saakka, 
kun lapsi täyttää kolme vuotta. 

2§ 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi

kuuta 1990. Voimassaolevien säännösten mu
kaisen hoitovapaan päättyessä kuukauden ku
luessa ennen tämän lain voimaantuloa, työnte-

Naantalissa 14 päivänä heinäkuuta 1989 

kijällä on kuitenkin oikeus jatkaa hoitovapaata 
1 §:ssä säädetyllä tavalla. Työsopimuslain 
34 b §:n mukainen ilmoitus tässä laissa tarkoi
tetun hoitovapaan käyttämisestä on tehtävä 
viimeistään kuukautta ennen hoitovapaan al
kamista. Ilmoitus voidaan tehdä ennen tämän 
lain voimaantuloa. 

Tällä lailla kumotaan 1 päivänä helmikuuta 
1985 työsopimuslain muuttamisesta annetun 
lain (30/85) voimaantulosäännöksen 2 ja 3 
momentti. 
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